
 

 2021  נובמבר                                      טכנולוגיות מידע ופרטיות  מעו"דכן

   הצעת חוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות

 נכבדים,   לקוחות 

   1981- , התשמ"אהצעת חוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות, את  2021בנובמבר    7ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום,  
  מרכזיים:  ההצעה מאגדת שלושה שינויים  , משרד המשפטיםההסבר של דברי לפי  .לקריאה ראשונה  ("החוק ו" 1" ההצעה)"

והאכיפה של הרשות להגנת  לעידן המודרני והגלובלי, מיסוד והרחבת סמכויות הפיקוח  והוראותיו  החוק  הגדרות  התאמת  
עשוי להוות שינוי משמעותי  ,  ומכלול השינויים המוצעים, אם וכאשר יתקבל  .וצמצום חובת רישום מאגרי המידעהפרטיות,  

 . בסטנדרט הגנת הפרטיות בדין הישראלי

 הצעת החוק  לפרסוםהרקע והגורמים 

המוחזק באמצעים התאמת ההגדרות הקבועות בחוק הנוגעות להגנה על מידע אישי    -   משולשתהיא    ההצעהמטרת    כאמור,
לרגולציה העולמית  והן    1996י המידע בחוק בשנת  רשהתחוללו מאז נחקק פרק מאגלתמורות הטכנולוגיות  הן    דיגיטליים

מיסוד והרחבת סמכויות הפיקוח והאכיפה הרגולטוריות    ; (""GDPRבדגש על החקיקה האירופאית )   ,בתחום הגנת המידע
  .צמצום היקף חובת רישום מאגרי מידע בישראלו ;של הרשות להגנת הפרטיות 

המוצעים  בצד   נוס  לתזכיר  ת מתייחס  ההצעה האמורים,  השינויים  להתפרסם   ף חוק  הבסיסים    אשר   ,הצפוי  את  ירחיב 
ירחיב את רשימת הזכויות  המשפטיים המותרים לעיבוד מידע, מעבר להסכמת נושאי המידע והסמכה בחיקוק, ולצד זאת  

, וכן יסדיר את היבטי  שימושבו  עושים  ש  מישל    יהםאודותיהם ואת חובותשנאסף  בנוגע למידע פרטי    לנושאי המידעהמוקנות  
 .אגר מידע לבין מחזיק במאגר מידעחלוקת האחריות בין בעל שליטה במ

ישראל נהנית כיום ממעמד של מדינה המבטיחה רמת הגנה  הנציבות האירופית  ברקע הדברים, נזכיר כי על פי החלטת  
מעמד זה מקנה לה יתרונות ניכרים בהסדרים הקשורים להעברת מידע    (. Adequacy decision) נאותה על מידע אישי  

לתוקף, ברור לכל כי הדין בישראל אינו עומד בסטנדרטים האירופאיים,   GDPR -אישי ממדיניות האיחוד. משנכנסו הוראות ה
יים לסייע לישראל  עשו  בהצעהוכי במוקדם או במאוחר תעלה לדיון שאלת ה"נאותות" של הדין הישראלי. ההסדרים המוצעים  

 לשמר את המעמד המיוחד המוקנה לה כיום. 

 בחוק   המופיעים מונחים של הגדרות  שינוי

באופן   , המוחזק באמצעי דיגיטליגנה על מידע אישי  לההכלולות בחוק ומתייחסות    הגדרות מספר  שינויים ב  כוללת   ההצעה
  ות המרכזיההגדרות  מבין  .  GDPR  -את רוח ההן  ו  החוקאת ההתפתחויות הטכנולוגיות שהתרחשו מאז נחקק    הן  שיהלום
 :ותניתן למנות את הבא  ןלשנותשמוצע 

מוגדר נכון להיום  ,  (העוסק בניהול מאגרי מידע ממוחשבים)  חוקפרק ב' לב  ימונח זה, אשר מהווה מונח יסוד  -  "מידע" .1
נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו  כ"

כ"נתון הנוגע לאדם מזוהה או לאדם הניתן  להרחיב את ההגדרה האמורה ולראות ב"מידע"    המציע  ההצעה".  ואמונתו
  לזיהוי, במישרין או בעקיפין, באמצעים סבירים, לרבות מספר זהות, מידע ביומטרי, וכל נתון מזהה ייחודי אחר". 

מדובר בהרחבה משמעותית של תחולתו של פרק ב' לחוק, שכן נכון להיום סוגי מידע רבים, לרבות כאלו שיכולים להיות  
מזוהים או משויכים לאדם מסוים, לא נכנסים לגדרי ההגדרה הקיימת שמבוססת על קטגוריות מוכתבות מראש של  

ות אדם מסוים, ולא מגבילה את עצמה לקטגוריות  היכולת לזה  -המידע    מבוססת על מאפיינימידע. ההגדרה המוצעת  
מידע מסוימות. בכך, ההגדרה החדשה צפויה להיות ניטרלית מבחינה טכנולוגית, ולכסות סוגי מידע רבים שכיום לא  

עוד נעיר כי הגדרה תאמץ למעשה את  הפרשנות המרחיבה שניתנה למושג זה בפסיקת בתי    מוגנים לפי פרק ב' לחוק.
 ד הקנה אחד עם הגדרות מרחיבות בדברי חקיקה זרים.המשפט, ותעמו

 
  ואילך( וזמינה כאן: 62ה פורסמה בסדר היום של ועדת השרים לענייני חקיקה )עמ' המלאהצעת החוק  1

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls1_489932.pdf   

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls1_489932.pdf
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 . דיגיטלי באמצעיהנשמר כל אוסף של מידע  תכלול   הגדרת מונח זהעל פי ההצעה,   - "מאגר מידע" .2
, ושתחליף את ההגדרה הנוכחית של "מידע  בחוק  לשלב שמוצע החדש  בהגדרה  מדובר -   "מידע בעל רגישות מיוחדת " .3

  גנטי   מידענפשי,    או, מידע רפואי  אדם  של   ומידע על צנעת חיי  יכלול בעל רגישות מיוחדת    מידע,  ההצעהפי    על .  רגיש"
נתוני מיקום ותעבורה, על עברו הפלילי של אדם,    מידעפוליטיות,    דעותמידע על  מידע על גזע או מוצא,  ,  או ביומטרי

 נוסף ששר המשפטים רשאי לקבוע. מידע על נכסיו ומצבו הכלכלי של אדם, מידע על הרגלי צריכה ומידע 
ואילו   -  "מידע", "מחזיקבמאגר    שליטהבעל  " .4 בניגוד לנוסח החוק הנוכחי, בו המונח "בעל מאגר מידע" אינו מוגדר, 

מוגדר באופן שאינו חד "מחזיק"  לפרשנות,  -המונח  ונתון  "בעל   תמבקש  הצעת החוקמשמעי  לראשונה את    להגדיר 
ואילו  השליטה ב וכיצד להשתמש בו,  כל מי שמשתמש  כמאגר מידע" כמי שמחליט איזה מידע לאסוף  "מחזיק" את 

מאגר מידע. ההגדרות המוצעות מבהירות את חלוקת האחריות בין בעל  השליטה בבמידע במסגרת התקשרות עם בעל  
די "מחזיק" במאגר מידע. גם  מאגר מידע לבין מחזיק, וצפויות להפיג את העמימות באשר לשאלה מי עולה כשליטה ב

 .GDPR -בש processor -ו controllerכאן, ההגדרות קרובות מאוד למונחים השגורים 

החוק הנוכחי, "שימוש" במידע מוגדר כ"לרבות גילוי העברה ומסירה". הגדרה זו עמומה בנוסח    -  ""שימוש-ועיבוד"  " .5
. ההגדרה המוצעת ל"שימוש", יחד עם ההגדרה  עבמידפרשנות באשר לסוג הפעולות העולות כדי שימוש  ל  ופתוחה

נוספות פעולות  כוללת  "עיבוד",  למונח  המונח  ו  איסוף  -   החדשה  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  רחבה  הגדרה  אחסון. 
processing  שנמצא בלב הוראות ה- GDPR . 

 אדם של הפרטיים  ענייניו  על  בידיעה שימוש 

אינה לשנות את ההסדרים המהותיים באשר לשימוש    המשפטים,, כפי שהוסברה על ידי משרד  על אף שמטרת ההצעה
במידע ופגיעה בפרטיות, ההצעה כוללת סעיף מהותי שאם יתקבל, עשוי לשנות באופן מהותי גם את היקפה של הזכות  

 לפרטיות.  

וכוללת, בנוסף לשינוי בהגדרות,  ההצעה   דע" או להשתמש ב"מיבהם  מחזיקים  על  איסור על בעלי שליטה במאגרי מידע 
למאגר המידע. מדובר, למעשה, בהוספה של הוראת    וב"ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם" שלא למטרה שלשמה נמסר

( בחוק, העוסקת בפגיעה בפרטיות, לפרק מאגרי המידע של החוק, תוך שילוב בין המונחים  9) 2החוק המהותית מסעיף  
ה עד היום לפרשנות מצומצמת  ל ענייניו הפרטיים של אדם" שזכ"מידע", הזוכה בהצעה להגדרה חדשה ורחבה, ו"ידיעה ע

 בבתי המשפט החלה על סוגי מידע מסוימים בלבד. 

( לחוק כך ששימוש בכל "מידע", כהגדרתו החדשה בהצעה, שלא למטרה  9)2משמעות ההוראה היא הרחבה של סעיף  
 רחית, הפרה מנהלית ולעתים אף עבירה פלילית. שלשמה נמסרה, יהווה הפרה של חוק הגנת הפרטיות העולה כדי עוולה אז

 הרחבת סמכות הפיקוח והאכיפה של הרשות להגנת הפרטיות 

  בעניין סמכויות האכיפה של הרשות להגנת הפרטיות, התקבלה   ,(13הצעת חוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות )תיקון מס'  
עה  צההכעת,  . השנים האחרונותאובדן דין הרציפות בין מערכות הבחירות נזנחה בשל אך בשעתו בקריאה ראשונה בכנסת 

מבקשת לכלול את ההסדרים שהוצעו בעבר בכל הנוגע להרחבת סמכויות הפיקוח והאכיפה של הרשות להגנת הפרטיות, 
 . , בשינויים מסוימיםהן במישור האכיפה המנהלית, והן במישור הפלילי

 סמכויות חקירה

יב  את סמכויות החקירה של הרשות במקרים של חשד לקיומן של עבירות על הסעיפים המנהליים  ההצעה מבקשת להרח
או העונשיים של החוק. במסגרת זו, למפקחי הרשות תהיה סמכות לדרוש מכל אדם להזדהות, למסור כל ידיעה או מסמך,  

או מתנהל מאגר מידע    קום בו מתקייםלמסור עותקים מחומר מחשב או מידע מדגמי על רכיבי מערכת מחשב ולהיכנס לכל מ
או שנעשה בו שימוש במידע ממאגר מידע. בנוסף לסמכויות העצמאיות, מפקחים יוכלו לבקש מבית המשפט צו לחיפוש  
ישיר בחומר מחשב במקרים של חשד להפרת הוראות החוק, בהתאם להוראות המקבילות בפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר  

 . 1969-שכ"ט וחיפוש( ]נוסח חדש[, הת

בהקשרים פליליים בלבד, למפקחים תהיה גם סמכות לעכב לחקירה כל מי שחשוד בביצוע עבירה על הוראות החוק או כל  
 מי שיש בידיו מידע על ביצוע עבירה על הוראות החוק.

י הרשות,  ההצעה מבקשת להסמיך את הרשות להגנת הפרטיות להסתייע בצדדים שלישיים, שאינם עובדשבאופן חריג  נציין  
 . , ולהקנות להם את אותן סמכויותלצורך הפעלת סמכותה המנהלית

עוד נוסיף שסמכויות החקירה והפיקוח שההצעה מבקשת להעניק לרשות לא יחולו ביחס לגופים ביטחוניים. כתחליף, מוצע  
יהיה עובד המפקח  למנות מפקחי פרטיות בגופים הביטחוניים, בהסכמת ראש הגוף הביטחוני וראש הרשות להגנת הפרטיות  

להג הגוף הביטחוני   להנחיה מקצועית של הרשות  בירור הכפוף  עבודה,  להכנת תוכניות  יהיה אחראי  והוא  נת הפרטיות, 
באופן שוטף על קיום הוראות החוק בגוף הביטחוני. למפקח הפנימי תהיה סמכות חקירה    הפרות, תיקון ליקויים, ופיקוח

די שיחליט  במקרים של חשד להפרות מנהליות או לעבירות פליליות, והוא יעביר את ממצאיו לראש הרשות להגנת הפרטיות כ
 . בהליכים נוספיםהאם לפתוח 
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 קנסות מנהליים ואכיפה מנהלית 

ההצעה מבקשת להסמיך את הרשות להגנת הפרטיות להטיל קנסות מנהליים בגין הפרה של הוראות החוק )האזרחיות  
, ולעניין ההפרה  מיליון ש"ח, כתלות בנסיבות עיבוד המידע ובחומרת  3.2ש"ח לבין   1,000והפליליות(. טווח הקנסות נע בין  

רשומות,    1,000. כך למשל, במאגרי מידע קטנים של עד  זה יש חשיבות רבה לסיווגו של המידע "כמידע בעל רגישות מיוחדת"
ש"ח בהתאם לחומרת ההפרה ולסוג המידע שנשמר. לעומת זאת, במאגרי    200,000ש"ח לבין    1,000הקנסות ינועו בין  

, בהתאם לחומרת ההפרה ולסוג  ש"ח  מיליון  3.2ש"ח לבין    80,000קנסות ינועו בין  מידע בהם למעלה ממיליון רשומות, ה
 המידע שנשמר. 

ות להפרות שבצידן קנס מנהלי במנעד הנמוך )סכום הבסיס הקבוע בהצעה( הן הפרה של חובות הרישום השונות ביחס דוגמ
 מסירה של חומר מחשב כנדרש בהליך חקירה. -למאגרי מידע ואי

מסירה של הודעה מתאימה - דוגמות להפרות שבצידן קנס מנהלי במנעד הבינוני )כפל סכום הבסיס הקבוע בהצעה( הן אי
מינוי אחראי  -עמידה בזכויות נושאי המידע לעיון, תיקון או מחיקת המידע, אי-לנושאי מידע טרם איסוף מידע למאגר מידע, אי

 שים בדיוור ישיר בניגוד להוראות החוק. על אבטחת מידע ככל שיש חובה כזו, ופנייה לאנ

מסכום הבסיס( הן שימוש במידע במאגר שלא למטרה שלשמו    4דוגמות להפרות שבצידן קנס מנהלי במנעד הגבוה )פי  
 .נמסרה, שימוש במידע ממאגר מידע בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה

ם שייקבעו בתוספת בגין הפרה של הוראות  בנוסף, ההצעה מבקשת להסמיך את הרשות להטיל קנסות מנהליים בשיעורי
ש"ח, כתלות ברמת    320,000ש"ח לבין    1,000, בסכומים שנעים בין  2017-תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז

 האבטחה של המאגר וסוג התקנה שהופרה. 

על כוונת חיוב בקנס  הודעה    תמסור ההצעה מבהירה שבמקרים של הפרות מתמשכות, הקנסות יגדלו בהתאם, וכי הרשות  
  המפר שכאשר הגוף  מוצע מנהלי ותאפשר לגוף המפוקח להשמיע את טענותיו בטרם תיקבע חובת תשלום סופית. בנוסף,  

זמן    יקבל על כך הודעההוא מחזיק במאגר מידע, בעל השליטה במאגר המידע   יגרום להפסקת ההפרה בתוך  וככל שלא 
 . להפרה גם הוא שתקצוב הרשות, יהיה אחראי 

עוד מבקשת ההצעה להסמיך את הרשות לתת התראות על קיומן של הפרות לגופים מפוקחים, בטרם תנקוט הליך של הטלת  
ערבון  הפקדת  שבצידה  עתידיות  מהפרות  להימנע  התחייבות  מפוקח  מגוף  לדרוש  לרשות  מאפשרת  ואף  מנהלי,  קנס 

 להבטחת ההתחייבות, כל זאת בהתאם לנהלים שתפרסם הרשות מראש. 

 ונשיןע

 פרק העונשין בחוק ולקבוע עבירות נוספות.ההצעה מבקשת לתקן את 

כך, ההצעה מבקשת לקבוע עבירות שעיקרן הפרעה למפקח של הרשות להגנת הפרטיות במילוי תקפידו או הטעיה של 
 . ועדכון פרטי הרישום הרשות להגנת הפרטיות, בעיקר בהקשר של רישום מאגרי מידע

שנים למי שמשתמש במידע ממאגר מידע ללא הרשאה או   3מבקשת לקבוע עבירה שבצידה מאסר של עד  בנוסף, ההצעה 
 בחריגה מהרשאה של בעל השליטה במאגר המידע.

 שנים.  3ההצעה קובעת גם שמי שיאסוף מידע מאנשים על בסיס הודעה מוקדמת מטעה בכוונת מרמה, דינו מאסר 

ביותר, ההצעה מבקש ובאופן הרחב  חזקה לפיה שימוש במידעלבסוף,  לקבוע  מידע שלא  ממאגר    )כהגדרתו הרחבה(  ת 
שנות מאסר. מדובר בהרחבה    5למטרה שלשמה נמסרה היא פגיעה ביודעין בפרטיות במזיד, שהינה עבירה שבצידה עד  

 משמעותית של האיסור הפלילי המהותי הקבוע נכון להיום בחוק שחייב מחשבה פלילית של כוונה מיוחדת.

 המידע  מאגרי רישום חובת  צמצום

וכן    (כל מספר של אנשים)ביחס למידע הכולל "מידע רגיש"  מאגר  יש לרשום בפנקס הפומבי    הנוכחיחוק  שעל פי הבעוד  
את חובת הרישום האמורה   לצמצם   המציע  ההצעה,  )ביחס לכל סוג של מידע(  רשומות  10,000מעל    שיש בומאגר מידע  

הנוספים  אחד מהתנאים ואשר מתקיים לגביהם  אנשים 100,000אותה רק על מאגרי מידע המכילים מידע על מעל  ולהחיל
 הבאים:

 מטרתו העיקרית של המאגר היא איסוף מידע לצורך מסירתו לאחר כדרך עיסוק, לרבות שירותי דיוור ישיר. .1
 .ותראיש או י  500,000על   מאגר המידע מכיל "מידע בעל רגישות מיוחדת" .2
 המאגר כולל מידע על אנשים אשר לא נמסר על ידיהם/בהסכמתם.  .3
 המאגר הוא של גוף ציבורי. .4
 

, תהיה חובת  500,000לבין    100,000באשר למאגרי מידע הכוללים מידע בעל רגישות מיוחדת על מספר אנשים שהוא בין  
 יידוע בסיסית בלבד לרשות להגנת הפרטיות, ללא חובת רישום מלאה. 



4 

 

 
מדובר בצמצום משמעותי מאוד של חובת הרישום הקיימת לפי החוק בנוסחו כיום, ועסקים רבים שמאגרי המידע  

הסיבה המרכזית בעטיה בחר המחוקק להציע את צמצום    שלהם נרשמו לא יידרשו עוד לנהל רישום של מאגר המידע. 
והרלוונטיות של ההסדר הקי רישום מאגרי המידע, היא שהאפקטיביות  נמוכה  חובת  ים בדבר רישום מאגרי המידע הינה 

במיוחד, זאת מאחר שהחובות בו עמומות וכמעט בלתי ניתנות לאכיפה והיקפו הרחב מביא להקצאת משאבים לא יעילה של  
  ההסדר החדש נועד לאפשר לרשות להגנת הפרטיות להקדיש משאבי בקרה ופיקוח למאגריםהרשות להגנת הפרטיות.  

 כמותית ואיכותית.    הרגישים ביותר מבחינה

 הנובעות מהצעת החוק משמעויות ה

ניכר את    בקריאה שנייה ושלישית בכנסת  אושר בסופו של דברת  שההצעהככל   האיסורים  יהיה בכך כדי להרחיב באופן 
שעד  וסוגי מידע  ולהחיל אותו גם על פעולות    ,גבולות הגזרה של פרק מאגרי המידע בחוקהקבועים בחוק הגנת הפרטיות ואת  

בגדרלא  היום   מכך,  ו.  נכנסו  והאכיפה  חשוב  הפיקוח  כלי  את  ניכר  באורח  משנה  להגנת  הההצעה  הרשות  בידי  נתונות 
לפרסם    על כוונתו  . הצהרת משרד המשפטיםהפרות שונות של החוק ושל תקנות אבטחת מידע  את הסנקציה בגיןהפרטיות, ו

נו  תזכיר  הפרטיות  בשינוי    וקשיעס  ףסחוק  הגנת  בדיני  נרחב  שינוי  לעיל, מסמנת  שפורט  כפי  נוספים  מהותיים  הסדרים 
 .בישראל, באופן שיקרב אותה לסטנדרט האירופאי

 

מחלקת הסייבר וטכנולוגיות המידע במשרדנו עומדת לרשותכם בכל שאלה בעניין זה, ותשמח לסייע בחשיבה משותפת  
 .ובדבר ייצוג בהליכי החקיקה הצפויים לשינויים הצפוייםבדבר היערכות מראש  

 

 . הנדרש  ככל לסייע ונשמח  הבהרה או  שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 למידע נוסף ניתן לפנות אל: 

 adat@fbclawyers.com   6941320-03  עו"ד עמית דת 

 orachum@fbclawyers.com  6941320-03 טוויג -עו"ד עמרי רחום

............................................................................................................................. .. 

  .(.FBC & Co)  כל הזכויות שמורות לפישר   אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא  
 newsletter@fbclawyers.com  -להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה 
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